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লেখকঃ শাইখ ড. হাককম আে মুতাইকি 

প্রশ্ন – অনেনক বনে থানক লে, “ইমাম ও ঝান্ডা (িায়াহ) ছাডা লকাে কিহাদ লেই, 

এদুন া বযাতীত ো ককছু হনে তা হে কিতোি েডাই এবং লেগুনোনত োিা মািা 

োনব তািা শহীদ হনব ো৷ এবং শত্রুিা েকদ লকাে মুেকেম ভূকমনত আক্রমণ কনি 

বনে তাহনে তানদিনক প্রকতহত কিাি ক্ষমতা ো িাখনে তখে তানদি কবরুনে 

েডাই কিা মুেেমােনদি িেয হািাম৷” 

তাহনে শিীয়নতি মূেেীকত ও িুকাহানয় লকিানমি মত অেুোয়ী এ মতক ি 

কবশুেতাি বযাপানি আপোনদি েম্মাকেত িায় কী? 

িবাব: 

 .احلمد هلل رب العاملني

 وصلى اهلل وسلم على نبيه األمني وآله وصحبه أمجعني 

োেনি োনেহীে ও েমস্ত উম্মাহি ইিম’ অেুোয়ী এ মনতি লকাে কভকি লেই। 

এক  একক  স্পষ্ট ভ্রান্ত মত, ো েুস্পষ্ট আয়াত ও হাকদে এবং শিয়ী েীকত ও কিকহী 

মূেেীকতি োনথ োংঘকষিক৷ লেমে: 

১) লে েমস্ত লকািআনেি আয়াত ও হাকদনে আল্লাহি পনথ কিহানদি কেনদিশ কিা 

হনয়নছ লেগুনোনত এ ধিনণি লকাে শতিানিাপ কিা হয়কে; বিং এ আয়াত ও 

হাকদেগুনো বযাপক ও শতিমুক্ত, এবং লেখানে একনোনে েমস্ত মুকমে-

মুেেমােনদিনক কিহানদি কেনদিশ লদয়া হনয়নছ৷ লেমে, আল্লাহি এ আয়ানত, 

 وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين يقاتلونكم
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অথিাৎ – এবং োিা লতামানদি োনথ েুে কনি লতামিাও তানদি োনথ আল্লাহি 

পনথ েুে কি৷ (েুিা বাকািা: ১৯০) 

এবং এ আয়ানত,   المؤمنني أنفسهم وأموالهم بأن لهم إن اهلل اشرتى من
 الجنة يقاتلون يف سبيل اهلل فيقتلون ويقتلون

অথিাৎ – কেঃেনেনহ আল্লাহ মুকমেনদি কেক  লথনক তানদি প্রাণ ও তানদি ধে-

েম্পদ েমূহনক এি কবকেমনয় ক্রয় কনি কেনয়নছে লে, তানদি িনেয িান্নাত িনয়নছ, 

তািা আল্লাহি পনথ েুে কনি, অতএব তািা হয় হতযা কনি অথবা তানদিনক হতযা 

কিা হয়৷ (েুিা তাওবা: ১১১) 

লতমকেভানব িােুে োল্লাআল্লাহু আোইকহ ওয়া োল্লামএি এই হাকদনে  جاهدوا
 املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

অথিাৎ – লতামিা মুশকিকনদি োনথ কিহাদ কি লতামানদি প্রাণ ধে-েম্পদ ও 

েবাে দ্বািা৷ 

ইবনে হােম িাকহমাহুল্লাহ বনেে, 

আল্লাহ তাআোি এ আয়ানত  وقاتل يف سبيل اهلل ال تكلف إال نفسك (েুিা 
কেো: ৮৪) 
েমস্ত মুেেমােনক েনবাধে কনি কিা হনয়নছ৷ েুতিাং প্রনতযনকই কিহানদি 

বযাপানি আকদষ্ট, েকদওবা তাি োনথ আি লকউ ো থানক৷ (আে মুহাল্লা: 

৭/৩৫১) 

ইবনে কুদামা িাকহমাহুল্লাহ বনেে, 
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কিহাদ আমেক  িিনি লকিায়া। প্রথনম িিনি আইনেি মত এক নতও েকনেি 

প্রকতই েনবাধে কিা হয়৷ ককন্তু পিবতিীনত কভন্নতা চনে আনে৷ লকেো িিনি 

লকিায়াক  কতক মােুনষি েম্পাদে কিাি দ্বািা আদায় হনয় োয়৷ আি িিনি 

আইেক  একিে েম্পাদে কিাি দ্বািা আনিকিে লথনক মাি হয়ো৷ (আে 

মুেেী: ১০/৩৬৪) 

আল্লামা আব্দুি িহমাে কবে হাোে কবে মুহাম্মাদ কবে আব্দুে ওয়াহ্হাব 

িাকহমাহুল্লাহ বনেে, 

এনত লকাে েনেহ লেই লে, কিহানদি িিকিয়যাত (আবকশযকতা) লকয়ামত পেিন্ত 

বাকক থাকনব এবং েকে মুকমেনকই লে বযাপানি েনবাধে কিা হনয়নছ৷ েুতিাং েকদ 

লকাথাও এমে লকাে েংঘবে দে থানক, োনদি প্রকতিক্ষা শকক্ত িনয়নছ তাহনে 

তানদি িেয তানদি োমথিয অেুোয়ী আল্লাহি পনথ কিহাদ কিা ওয়াকিব৷ এ 

িিকিয়যাত ো তানদি লথনক কখনো মাি হনব, ো অেযােয দেেমূহ লথনক৷ (আদ্ 

দুিারুস্ েুকন্নয়যাহ: ৭/৯৮) 

২) েমগ্র উম্মাহি এ কথাি ওপি ইিমা’ হওয়া লে, কিহাদ িিনি লকিায়া আমে 

এবং েকনেই একোনথ এ আমনেি প্রকত েনবাকধত হনয় থানক৷ োনদি োমথিয ও 

লোেযতা আনছ এমে লকউ তা েম্পাদে কিাি আে পেিন্ত৷ লেনক্ষনে বাককনদি 

লথনক তা মাি হনয় োয়, বযকতক্রম হে ঐ অবস্থা েখে কিহাদ িিনি আইে হনয় 

োয়৷ 

লেমে শাইখুে মুিােেীি ইবনে িািীি আত-তবািী িাকহমাহুল্লাহ তাি তািেীি 

গ্রনে কিহাদ েম্পনকি বনেে, 

“তা েকনেি ওপি িিি থানক৷ কিহাদ েম্পাদে কিাি োমথিয িানখ এমে লকউ 

তা েম্পাদে কিাি আে পেিন্ত৷ লেনক্ষনে বাকক মুেেমােনদি লথনক ইহাি 

িিকিয়যাত মুেতকব হনয় োয়… এবং েকে ওোমানয় মুেকেমীেই এ কথায় 

একমত৷” (তািেীনি তবািী: ৪/২৬৯) 
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ইবনে আকতয়যা িাকহমাহুল্লাহ তাি তািেীি গ্রনে বনেে, 

“নে কথাি ওপি ইিমা’ হনয়নছ তা হে, কিহাদ েমস্ত উম্মনত মুহাম্মদী 

োল্লাআল্লাহু আোইকহ ওয়া োল্লামএি ওপি িিনি লকিায়া৷ েখে মুেেমােনদি 

মধয লথনক লকউ তা েম্পাদে কনি কেনব তখে বাকীনদি লথনক তা স্হকেত হনয় 

োনব৷ তনব শত্রুিা মুেেমােনদি ভূকমনত চনে এনে তখে তা িিনি আইে হনয় 

োয়৷” (তািেীনি কুিতবী:  ৩/৩৮) 

৩) কিহাদ দুই প্রকাি: 

প্রথম প্রকাি হে, আক্রমণাত্মক কিহাদ৷ আি তা হে, শত্রুভূকমনত কেনয় শত্রু 

তাোশ কিা৷ এ প্রকানিি কিহাদ শুে হওয়াি িেয খকেিা কবদযমাে থাকা শতি 

েয়৷ বিং েখে আমীি কিহাদ েম্পাদে কিনত থাকনব তখে তাি অেুমকত ও 

কেোন্ত বযতীত অগ্রবতিীতা ও লেোচাকিতা কিা োনব ো, লকেো এ কবষয়ক ি 

দাকয়ত্ব লদয়া হনয়নছ তানক৷ তাই তাি লথনক অেুমকত গ্রহণ কিা ওয়াকিব৷ তনব তা 

কিহাদ শুে হওয়াি িেয শতি েয়৷ এিেয লে তাি অেুমকত ছাডা লে কিহাদ কিনব 

লে গুোহোি হনব কিকই ককন্তু তাি কিহাদ শুে হনয় োনব৷ আি েকদ খকেিা ো 

থানক বা অেুপকস্থত থানক বা কেহত হনয় োয় তাহনে কিহাদ বন্ধ কনি িাখনব ো৷ 

ইবনে কুদামা িাকহমাহুল্লাহ বনেে, 

“েকদ খকেিা ো পাওয়া োয় তাহনে কিহাদনক কবেকবত কিনব ো, লকেো কবেব 

কিাি দ্বািা কিহানদি িায়দা েষ্ট হনয় োনব৷ লেনক্ষনে েকদ লকাে েেীমত অকিিত 

হয় তাহনে তা শিীয়নতি আহকাম লমাতানবক েেীমনতি হকদািনদি মানঝ বন্টে 

কনি কদনব৷” (আে মুেেী:১০/৩৭৫) 

েুতিাং েকদ খকেিা কবদযমাে থাকা কিহাদ শুে হওয়াি িেয শতিই হত তাহনে তা 

বন্ধ কনি িাখা এবং খকেিা পাওয়া োওয়া পেিন্ত কবেকবত কিা ওয়াকিব হত৷ এবং 

মুেেমােনদি কেযানণি োনথি তা চাকেনয় লেয়াি অবকাশ থাকত ো এবং েেীমত 

ভক্ষণও তখে ববধ হত ো৷ 
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লতমকেভানব েখে খকেিা কবদযমাে থাকনব কিকই ককন্তু মুিাকহদীেনদি িনেয তাি 

কাছ লথনক অেুমকত গ্রহণ কিা অেম্ভব প্রায় হনয় োনব (তখেও কিহাদ কবেকবত 

কিা ওয়াকিব হত)৷ অথচ প্রনয়ািনেি তাকেনদ খকেিাি অেুমকত ছাডাই তানদি 

িেয তা চাকেনয় োওয়া ববধ৷ 

ইবনে কুদামা িাকহমাহুল্লাহ বনেে, 

“তািা খকেিাি অেুমকত ছাডা লবি হনব ো৷ লকেো েুনেি কবষয়ক  তাি দাকয়নত্ব 

লদয়া হনয়নছ৷ তনব েকদ শত্রুি আককিক হামোি কািনণ তাি কাছ লথনক অেুমকত 

গ্রহণ কিা অেম্ভবপ্রায় হনয় োয়, তাহনে তখে অেুমকত গ্রহণ ওয়াকিব থাকনব 

ো৷ ক্ষকতক  শত্রুি োনথ েডাই ো কিা ও কিহানদ লবি ো হওয়াি মানঝ কেকদিষ্ট 

হনয় োওয়াি কািনণ ও লবকিনয় পডাি মনধয কেযাণ কেধিাকিত হনয় োওয়াি 

কািনণ৷” (আে মুেেী: ১০/৩৯০) 

েুতিাং েকদ খকেিাি কবদযমাে থাকা ও তাি অেুমকত গ্রহণ আক্রমণাত্মক কিহাদ 

শুে হওয়াি িেয শতিই হত তাহনে তাি কবদযমাে ো থাকাি েময়ও কিহাদ শুে 

হত ো এবং কবদযমাে থাকাি েময়ও প্রনয়ািনেি েময় অেুমকত ছাডা কিহাদ শুে 

হত ো৷ লকেো শতি তানক বো হয়, োি শূেযতায় োি িেয তানক শতি কিা হনয়নছ 

তাি শূেযতাও আবশযক৷ অথচ এখানে এই দুই প্রকানিি আক্রমণাত্মক কিহাদনক 

িুকাহানয় লকিাম োকচ কনিেকে৷ এদ্বািা বুঝা লেে খকেিা কবদযমাে থাকা এ 

প্রকানিি কিহাদ শুে হওয়াি িেয শতি েয়৷ বিং উভয় অবস্থানতই কবনবচয কবষয় 

হে, মুেেমােনদি কেযাণ কেকিত কিা ও ক্ষকত কবদূকিত কিা৷ লেমেক  ইবনে 

কুদামা িাকহমাহুল্লাহ কািণ দকশিনয়নছে৷ 

আি কদ্বতীয় প্রকাি হে, শত্রুনদি লথনক মুেকেমভূকমি প্রকতিক্ষামূেক কিহাদ৷ এ 

প্রকানি খকেিা বা ঝান্ডা থাকা া শতি োকক শতি ো, তা আনিা অকধকতি স্পষ্ট ও 

পকিষ্কাি৷ লকেো এ প্রকাি কিহাদ ওয়াকিব হওয়াি িেয লকােই শতি লেই; বিং 

প্রনতযনকি ওপিই ওয়াকিব তাি োধযমত প্রকতনিাধ কিা৷ েুতিাং েন্তাে তাি 

বাবাি কানছ, স্ত্রী তাি োমীি কানছ, ঋণগ্রহীতা তাি ঋণদাতাি কানছ অেুমকত 
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চাইনব ো৷ অথচ এিা েকনেই অেুমকত ও আেুেনতয আমীনিি তুেোয় লবকশ 

হকদাি কছে৷ তা েনত্বও এমতাবস্থায় তানদি হক বাকতে হনয় লেনছ৷ লকেো কিহাদ 

এখে েকনেি ওপিই িিনি আইে৷ 

তাই এখে খকেিাি কবদযমােতা শতি হওয়া লতা দূনিি কথা, বিং খকেিা কবদযমাে 

থাকা েনত্বও তাি লথনক অেুমকত গ্রহণ কিা শতি ো৷ 

শাইখুে ইেোম ইবনে তাইকময়যাহ িাকহমাহুল্লাহ বনেে, 

“আি ইজ্জত-আবরু ও দ্বীে প্রকতিক্ষায় েডাই কিা েকনেি ঐকযমনত ওয়াকিব৷ 

লকেো লেই আক্রমণকািী শত্রু মুেেমােনদি দ্বীে ও দুকেয়া উভয়ক  ক্ষকতগ্রস্ত কনি 

ঈমাে আোি পি তানক প্রকতহত কিাি লচনয় বড লকাে ওয়াকিব লেই৷ তাই তা 

ওয়াকিব হওয়াি িেয লকাে শতি লেই; বিং োধযমনতা তানদি প্রকতহত কিা হনব৷” 

(আে িাতাওয়াে কমেকিয়যাহ:  ৪/৫০৮) 

কতকে আনিা বনেে, 

“শত্রুিা েখে মুেকেম শহনি অেুপ্রনবশ কনি, তখে এনত লকাে েনেহ থানক ো 

লে, তানদিনক প্রকতহত কিা প্রথনম লবকশ কেক বতিী লোকনদি ওপি, তািপি লে 

লবকশ কেক বতিী তানদি ওপি… এইভানব েকে মুেকেমনদি ওপি ওয়াকিব হনয় 

োয়৷ লকেো ইেোমী েমস্ত শহি একক  শহনিি মত৷ আি তখে লেকদনক েুেোো 

কিা কপতা ও ঋণদাতাি অেুমকত বযকততই ওয়াকিব হনয় োয়৷ 

ইবনে হােম িাকহমাহুল্লাহ বনেে, 

তনব েকদ শত্রুিা মুেেমােনদি লকাে িেনোষ্ঠীি ওপি আক্রমণ কনি বনে, তাহনে 

তানদিনক োহােয কিনত েক্ষম এমে প্রনতযনকি ওপি িিি হনয় োয় তানদি 

োহােযানথি তানদি উনেশয েুেোো কিা৷” (আে মুহাল্লা: ৭/২৯২) 

আবু বকি িােোে িাকহমাহুল্লাহ বনেে, 
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“েমস্ত মুেেমােেণ দৃঢ়ভানব কবশ্বাে কিতঃ িানে লে, েখে েীমান্তবােীিা শত্রুি 

আশঙ্কা কনি এবং তানদি কানছ প্রকতনিাধ ক্ষমতাও ো থাকাি িনে তািা 

কেনিনদি িাে, েন্তাে এবং শহি কেনয় শঙ্কানবাধ কনি তখে েমগ্র মুেকেম 

উম্মাহি ওপি িিি হনয় োয় শত্রু অকভমুনখ েুেোো কনি মুেেমােনদি লথনক 

তানদি িুেুমনক প্রকতহত কিা৷ এবং এ বযাপানি উম্মাহি কানিা মানঝ লকাে কদ্বমত 

লেই৷” (আহকামুে লকািআে: ৪/৩১২) 

খকতব আশ্ কশিকবেী আশ্ শাকিয়ী’ িাকহমাহুল্লাহ বনেে, 

“কানিিনদি কদ্বতীয় অবস্থা হে এই লে, তািা আমানদি লকাে শহনি প্রনবশ কনি 

লিেনব৷ লেনক্ষনে শহিবােীি ওপি আবশযক হনয় োয় তানদিনক েথাোধয 

প্রকতহত কিা এবং কিহাদ তখে হনয় োয় িিনি আইে৷” (আে ইকো’: 

২/৫১০) 

এ াই হনে কিহাদ িিনি আইে হওয়াি মমি৷ (অথিাৎ তাৎক্ষকেকভানব লবকিনয় 

পডনত হনব)৷ েুতিাং েকদ তা শুে হওয়াি িেয লকাে শতি থাকনতা লেমেঃ খকেিা 

কবদযমাে থাকা বা তাি অেুমকত গ্রহণ কিা, তাহনে শত্রুিা মুেেমােনদি ওপি 

আক্রমণ কিাি েময় কখনোই তা িিনি আইে হত ো৷ অথচ উম্মাহি লকাে 

আনেমই একথাি প্রবক্তা ো৷ একািনণই মাওয়ািদী িাকহমাহুল্লাহ বনেনছে, 

িিনি লকিায়া কিহাদ পকিচােো কিনবে খকেিা, লে োবৎ ো তা িিনি আইে 

হনয় োয়৷ 

িুকাহানয় লকিানমি ককতানব কিহাদ অধযানয় কিহাদ ওয়াকিব হওয়াি শতি, কিহাদ 

কাি ওপি ওয়াকিব হনব এবং কখে ওয়াকিব হনব? ইতযাকদ েবককছু লেখা িনয়নছ 

ককন্তু লেখানে খকেিা বা ঝান্ডা কবদযমাে থাকানক শতিানিাপ কিা হয়কে৷ অথচ েহীহ্ 

হাকদনে এনেনছ, 

ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهلل، من اشترط شرطا ليس يف كتاب  
 اهلل فهو باطل 
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অথিাৎ: লোকনদি কক হে লে তািা আল্লাহি ককতাব বকহভূিত কবষয় েমূহনক 

শতিানিাপ কিনছ? লে বযকক্ত আল্লাহি ককতাব বকহভূিত লকাে কবষয়নক শতিানিাপ 

কিনব তা অকােিকি৷ 

আব্দুি িহমাে কবে হাোে কবে মুহাম্মদ কবে আব্দুে ওয়াহ্হাব িাকহমাহুল্লাহ এই 

শতিক ি অোিতা বণিো কিনত কেনয় বনেনছে লে, 

“নকান্ ককতাব বা লকান্ দকেে দ্বািা এ া প্রমাকেত হে লে, আমীি ো থাকনে 

কিহাদ ওয়াকিব হয়ো?! এ া দ্বীনেি বযাপানি কুৎো ি ানো ও মুেেমােনদি পথ 

পকিহানিি োমান্তি৷ এ বক্তবযক ি অোিতা প্রমাকেত কিাি িনেয দকেনেি 

অনপক্ষা িানখ ো৷ তন্মনধয একক  হে, কিহানদি আনদশ ও উৎোহ মূেক আয়াত-

হাকদেগুনো এবং কিহাদ তযানেি কেনষধ ও হুকশয়াকি মূেক আয়াত-হাকদেগুনো 

উনল্লকখত শতিমুক্ত থাকা৷” (আদ্ দুিারুস্ েুকন্নয়যাহ: ৭/৯৭) 

হাোে কেেীক িাকহমাহুল্লাহ কিহাদ েবনন্ধ  বনেে, 

“ইহা দ্বীনেি িিানয়ি েমূনহি মধয লথনক একক  িিি, আল্লাহ তাআো তা তাাঁি 

মুেেমাে বাোনদি ওপি িিি কনিনছে লকাে স্হাে বা কাে বা ইেোি বা িুেুম 

বা বযকক্তি েকহত েীমাবে কিা বযতীত৷” (আি িওিাতুন্ োকদয়যাহ্: ৩৩৩) 

েুতিাং কিহাদ লকয়ামত পেিন্ত চেনব, চাই আমীি কবদযমাে থাকুক বা ো থাকুক 

এবং চাই লেখানে ঝান্ডা কবদযমাে থাকুক বা ো থাকুক৷ 

আয্ োদ: ৩/৩০৯ অেুোয়ী শাইখুে ইেোম ইবনে তাইকময়যাহ িাকহমাহুল্লাহ এবং 

ইবেুে কাইকয়যম িাকহমাহুল্লাহ এবং আব্দুি িাহমাে কবে হাোে ও অেযােয 

ইমামেণ দকেে কদনয় থানকে হেিত আবু বকেি িাকদয়াল্লাহু আেহু এি মুশকিকনদি 

কবরুনে তাি কিহাদ ও পথরুে কিাি ঘ ো দ্বািা৷ লেখানে অবনশনষ িােুে 

োল্লাআল্লাহু আোইকহ ওয়া োল্লাম তাাঁি বীিনত্বি প্রেংশা কনি তাি শানে এিশাদ 

কনিকছনেে লে, 
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 ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال

অথিাৎ: তাি মানয়ি িেয আিনোে! (এ া আনবে প্রকানশ আিনব প্রচকেত একক  

কথা), এ া লতা েুনেি স্ফুকেংে, তাি িেয েকদ লকউ থাকনতা।” 

অথচ তখে হেিত আব ু বকেি িাকদয়াল্লাহু আেহু িােুে োল্লাল্লাহু আোইকহ 

ওয়াোল্লাম এি অধীনেও কছনেে ো এবং লকাে দারুে ইেোনমও কছনেে ো, 

এমেকক কেনিও েয়ং লকাে খকেিা কছনেে ো এবং তাি োনথ লকাে ঝান্ডাও কছে 

ো; বিং কতকে মুশকিকনদি ওপি আক্রমণ কনি তানদি োনথ েডাই কনি েেীমত 

আহিণ কিনতে ও তা দ্বািা েকেভিিতা অিিে কিনতে৷ ককন্তু  এতদ্বােনত্বও িােুে 

োল্লাআল্লাহু আোইকহ ওয়া োল্লামতানক লমৌে েমথিে কদনয়নছে ও তাি প্রশংো 

কনিনছে৷ 

আব্দুি িহমাে কবে হাোে িাকহমাহুল্লাহ এ  ঘ ো দ্বািা দকেে লপশ কনি বনেে, 

“িােুে োল্লাল্লাহু আোইকহ ওয়াোল্লাম কক তানদিনক বনেনছে লে, কুিাইশনদি 

োনথ েডাই কনি লতামিা ভুে কনিনছা, লকেো লতামিা লতা লকাে খকেিাি 

অকধনে েও?! আিেি, মূখিতা মূখিনদি িেয কত া ক্ষকতকািক হনত পানি!” (আদ্ 

দুিারুস্ েুকন্নয়যাহ: ৭/৯৭) 

৫) কিহাদ কানয়ম কিা লেমে ওয়াকিব, খকেিা কেেুক্ত কিা লতমেই ওয়াকিব৷ 

তাই মুিাকহদীেনদি িনেয আবশযক হে, পূবি লথনক লেখানে লকাে িাকিয় খকেিা 

ো থাকনে কেনিনদি মধয লথনক কাউনক আমীি বাকেনয় লেওয়া৷ লকেো খকেিা 

কবদযমাে থাকা কিহাদ শুে হওয়াি িেয শতি েয়, বিং খকেিাি কবদযমােতাি িেয 

(অথিাৎ খকেিাি খকেিা কহনেনব বাকক থাকাি িেয) কিহাদ শতি৷ লকেো খকেিাি 

িাি পকিচােো শুে হওয়াি িেয কিহাদ কানয়ম কিা শতি৷ 

েুতিাং (েকিক হে লে) কিহাদ ছাডা লকাে খকেিা থাকনত পানি ো, এ া েয় লে, 

খকেিা ছাডা লকাে কিহাদ থানক ো৷ 
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লেমে আব্দুি িহমাে কবে হাোে িাকহমাহুল্লাহ বনেনছে, 

“োিা আল্লাহি পনথ কিহাদ কিে তািা আল্লাহি আেুেতয কিে ও আল্লাহ 

তাআো তানদি প্রকত ো িিি কনিকছনেে তা আদায় কিে৷ আি লকাে খকেিা 

খকেিা থাকনত পানি ো কিহাদ ছাডা৷ এ া েয় লে, খকেিা ছাডা লকাে কিহাদ 

থানক ো৷” (আদ্ দুিারুস্ েুকন্নয়যাহ: ৭/৯৭) 

েকনেিই িাো লে, খকেিাি েবিপ্রথম দাকয়ত্ব হনে: িেেণনক িক্ষা কিা এবং 

শিীয়ত প্রকতষ্ঠা কিা৷ েুতিাং লে েকদ কিহাদ ও িেেণনক িক্ষা কিনত অক্ষম হয় 

তাহনে লে লখোিনতি েকন্ড লথনক লবকিনয় োয়৷ বিং তখে তাি কবদযমাে থাকা 

ো থাকা বিাবি হনয় োয়৷ আি েকদ লে মুেেমােনদি িােমাে ও ইজ্জত-আব্রু 

িক্ষায় অন্তিায় হনয় োয়, তাহনে তখে তাি কবদযমাে থাকাি লচনয় ো থাকাই 

ভাে৷ এবং শিীয়তেতভানব তখে তাি লখোিত বাকতে হনয় োয়৷ লকেো তাি 

খকেিা থাকাি উনেশয এখে আি পাওয়া োনে ো৷ হাকদে শিীনি এনেনছ, 

 إمنا اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به 

অথিাৎঃ খকেিা হনে ঢাে েরুপ, োি অধীনে লথনক েুে কিা হয় এবং শত্রুি 

আক্রমণ লথনক িক্ষা পাওয়া োয়৷ তাই খকেিা এিেয কেেুক্ত কিা ওয়াকিব, লেে 

লে ঢাে ও প্রকতবন্ধক হনয় িেেেনক িক্ষা কিনত পানি এবং িেেণ তাি অধীনে 

লথনক েডাই কিনত পানি৷ পক্ষান্তনি লে েকদ (মুেকেমনদি বদনে) শত্রুনদি ঢাে 

হয় তাহনে লতা লে িােকতককভানব মুেেমােনদি খকেিা কহনেনব বাকক থাকনেও 

শিীয়তেতভানব ককছুনতই খকেিা থাকনত পানি ো৷ 

আশ-শাওকােী িাকহমাহুল্লাহ ওয়াবেুে েমাম ককতানব বনেে, 

“নখোিনতি  মূেকভকি ও প্রধাে শতি হনে, িেেনণি কেিাপিা কেকিত কিনত 

ও িাকেনমি িুেুনম মািেুনমি প্রকত েযায়কবচাি প্রকতষ্ঠা কিনত এবং তািা েকদ 

লকাে ভীকতকি বস্তু লেমেঃ কানিি বা কবনরাহী লেোদনেি েম্মুখীে হে তাহনে 
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তা প্রকতহত কিনত েমথি হওয়া৷ লে শােক এই অবস্থানে থানক মূেতঃ তাি 

বযাপানিই বকণিত হনয়নছ লে, তাি আেুেতয ওয়াকিব এবং তাি কবরুোচিণ হািাম৷ 

বিঞ্চ এ কািগুনোি িনেযই আল্লাহ তাআো খকেিা কেেুক্ত কিানক কবকধবে 

কনিনছে এবং তানক দ্বীনেি গুরুত্বপূণি কবধােগুনোি মানঝ স্হাে কদনয়নছে৷” 

(কেেীক খাাঁে িাকহমাহুল্লাহ এি ইকেীেুে কািামাহ: ১১৪,১১৫) 

৬) মুেেমাে ও তানদি শত্রুনদি মানঝ েংঘক ত প্রকতক  েুেনকই কিহাদ বো৷ চাই 

তা আক্রমণাত্মক লহাক বা প্রকতিক্ষামূেক৷ 

লেমে, আব্দুি িহমাে কবে হাোে িাকহমাহুল্লাহ বনেনছে, 

“নে বযকক্ত শত্রুি মুনখামুখী দাাঁডানব এবং তাি প্রকতনিানধ পূণি প্রনচষ্টাি োনথ 

েংগ্রাম চাকেনয় োনব কেঃেনেনহ লে মুিাকহদ৷ আি লে দেই আল্লাহি শত্রুনদি 

মুকাকবো কিনব, তানদি িনেয এমে ককছু লেতৃস্থােীয় লোকনদি প্রনয়ািে োনদি 

মন্তবয ও পকিকল্পোনক তািা পানথয় কহনেনব গ্রহণ কিনব৷ আি লোকনদি মনধয 

খকেিা হবাি অকধকতি লোেয ঐ বযকক্ত, লে পকিপূণিভানব শিীয়ত প্রকতষ্ঠা কিনত 

পািনব৷ তািপি লে লবশী লেষ্ঠতি, তািপি লে লবশী লেষ্ঠতি৷ অতপি েকদ 

লোনকিা তানক মােয কনি তাহনে লতা তািা ওয়াকিব আদায় কনি কেে, অেযথায় 

তািা শক্ত লোোহোি হনব ইেোনমি এই মহাে কবধােক  পকিতযাে কিাি কািনণ৷ 

আি োিা এ গুরুদাকয়ত্ব েম্পাদে কিনবে (অথিাৎ তাি োহােযকািী ও 

েহকািীবৃে) তািা কবিা  েওয়ানবি ভাকেদাি হনবে৷ কুিআে েুন্নাহ ও ইিমা’ 

দ্বািা এমেক ই বুনঝ আনে৷” (আদ্ দুিারুস্ েুকন্নয়যাহ: ৭/৯৮) 

লমা কথা প্রকৃতপনক্ষ কিহাদ হনে, আল্লাহি শত্রু ও আল্লাহি বন্ধুনদি শত্রুনক 

প্রকতহত কিাি িেয শকক্ত বযয় কিা৷ আি ককতাে তথা িক্তক্ষয়ী েডাই হনে তাি 

েনবিাৎকৃষ্ট প্রকাি৷ 

েুতিাং লে লকউই শত্রুি  োনথ আক্রমণাত্মক বা প্রকতিক্ষামূেক েডাই কিনব লেই 

মুিাকহদ ও তাি এ েডাই কিহাদ বনে েেয হনব৷ এবং এ েডাইনয় লে লকউই মািা 
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োনব লেই শহীদ ও দুকেয়ানত তাি োনথ শহীনদিই আচিণ কিা হনব, চাই লে 

পুরুষ লহাক বা মকহো, বড লহাক বা লছা , েুকন্ন লহাক বা লবদআতী, লেককাি 

লহাক বা বদকাি৷ 

লেমে হানিি ইবনে হািাি আেকাোেী িাকহমাহুল্লাহ “শহীনদি িাোোি 

োমাি” অধযানয় বনেে, 

“োইে ইবেুে মুেীি িাকহমাহুল্লাহ বনেনছনে, শহীদ দ্বািা উনেশয হে িণাঙ্গনেি 

কেহত বযকক্ত অথিাৎ, কানিিনদি কবরুনে েডাইনয় মুেেমােনদি (কেহত বযকক্ত)”৷ 

হানিি িাকহমাহুল্লাহ বনেে, এনক্ষনে োিী- পুরুষ, লছা -বড, োধীে-দাে, 

লেককাি ও বদকানিি মানঝ লকাে লভদানভদ লেই৷” (িাতহুে বািী:৩/৩০৯) 

েুতিাং এ কেনয় ওোমানয় লকিানমি মানঝ লকাে কদ্বমত লেই লে, লে মুেেমােই 

কানিিনদি োনথ েডাইনয় মািা োনব দুকেয়াি কবচানি লেই শহীদ৷ এিনেযই তািা 

এ কেনয় মতকবনিাধ কনিনছে লে, তাি িাোোি োমাি কক পডা হনব োকক ো? 

এবং তানক কক লোেে লদয়া হনব োকক ো? অকধকাংশ িুকাহানয় লকিাম এ মতনক 

প্রাধােয কদনয়নছে লে, তানক লোেেও কদনত হনব ো এবং তাি িাোোি োমািও 

পডা হনব ো। তনব তািা তাি শহীদ হওয়া ো হওয়া কেনয় লকাে কদ্বমত কনিেকে৷ 

লকেো তাি লোেে ও োমাি কেনয় তানদি মতকবনিানধি কািণ হে, তািা েবাই 

এনত একমত লে, লে এমে শহীদ শিীয়নত অেযােয মৃত মুেেমােনদি তুেোয় োি 

এক া আোদা ববকশষ্টয িনয়নছ৷ তনব এি অথি এ া েয় লে, তাি িান্নানত প্রনবশ 

কিা ও আল্লাহি দিবানি তাি শাহাদত কবুে হওয়াি বযাপানি কেকিত ককছু বো 

হনে৷ লকেো তা আল্লাহ তাআো ছাডা লকউ িানেে ো৷ 

হানিি ইবনে হািাি আেকাোেী িাকহমাহুল্লাহ ‘অমুক শহীদ হনয়নছ বো োনব 

ো’ এ অধযানয় বনেে, “ওহীি েুে ছাডা কানিা বযাপানি কেকিত কনি বো োনব 

ো লে, অমুনক শহীদ হনয়নছ… েকদওবা তা েনত্বও বাকহযকভানব তানদিনক শহীনদি 

হুকুম প্রদাে কিা হনব৷ এ কািনণই োোনি োনেহীেেণ বদি উহুদ ও অেযােয 

েুনেি মৃতনদিনক শহীদ আখযাদানে একমত লপাষণ কনিনছে৷ এবং এদ্বািা উনেশয 
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হনে, প্রবে ধািণাি ওপি কভকি কনি বাকহযক হুকুম োকেনয় লদয়া৷” (িাতহুে 

বািী: ৬/৯০) 

আি লিতোি েডাই হনে ঐ েডাই ো মুেেমােনদি মানঝ অজ্ঞতাপূণি মনোভাব 

বা লদশ দখে িািত্ব দখে ইতযাকদি কভকিনত েংঘক ত হনয় থানক৷ েতুিাং এ াই 

হনে লেই লিতোি েডাই, োনত শিীক হওয়া হািাম৷ বিং তখে ওয়াকিব হে 

তানদি পিস্পনিি মানঝ েুেম্পকি স্হাপনেি লচষ্টা কিা৷ এনত েকদ একদে কিনি 

আনে তাহনে লে দে কিনি আেনব ো তানদি কবরুনে েডাই কিা ওয়াকিব, লে 

পেিন্ত ো তািা আল্লাহি কেনদিনশি কদনক কিনি আনে৷ 

আি কানিি শত্রু েখে লকাে মুেকেম ভূকমনত আক্রমণ কনি বনে তখে তানদি 

কবরুনে েডাই কিা া লকাে লিতোি েডাই হনত পানি ো৷ এমে কথা উম্মনতি 

কবেত ওোমানয় লকিানমি মনধয লকউই বনেকে৷ বিং লিতো লতা হনে লে েময় 

েডাই পকিতযাে কিা এবং তানদিনক প্রকতনিাধ ো কিাি মানঝ৷ বিঞ্চ লে েময়কাি 

েুে বন্ধ কিা া আল্লাহি োনথ কশকিক কিাি পি েবনচনয় বড গুোহ৷ 

ইবনে হােম িাকহমাহুল্লাহ বনেে, 

“নে বযকক্ত কানিিনদি োনথ কিহাদ কিনত কেনষধ কনি এবং পকবে 

স্হােগুনোনক তানদি কেক  েমপিণ কিাি িনেয আনদশ কনি, কুিিীি পি এই 

বযকক্তি গুোনহি লচনয় বড আি লকাে গুোহ লেই৷” (আে মহল্লী: ৭/৩০০) 

লেমকেভানব শাইখুে ইেোম ইবনে তাইকময়যাহ িাকহমাহুল্লাহ এি কথামনতা ঈমাে 

আোি পি মুেকেম ভূকম লথনক শত্রুনদি প্রকতহত কিাি লচনয় বড আি লকাে 

ওয়াকিব লেই৷ 

৭) কবকভন্ন েেনদ িােুে োল্লাআল্লাহু আোইকহ ওয়া োল্লামনথনক বকণিত হনয়নছ 

কতকে বনেনছে, 
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من قاتل دون ماله فهو شهيد، ومن قاتل دون دينه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله  
 فهو شهيد 

অথিাৎঃ লে বযকক্ত েম্পদ িক্ষায় েডাই কনি (মািা োনব) লে শহীদ, লে বযকক্ত দ্বীে 

িক্ষায় েডাই কনি (মািা োনব) লে শহীদ, লে বযকক্ত পকিবাি িক্ষায় েডাই কনি 

(মািা োনব) লে শহীদ৷ 

আি এ া েবিিেেীকৃত লে, এ হাকদেক  েকনেি লক্ষনেই বযাপক৷ বিং এ হাকদেক  

একক বযকক্তি লক্ষনে প্রনোিয হওয়াি বযাপানি কানিা কদ্বমত লেই এবং প্রকতক  

মুেেমানেি িনেয ববধ আনছ লে, লে কেনিি ইজ্জত-েম্মাে েম্পদ ও দ্বীেনক 

প্রকতিক্ষাি িনেয েডাই কিনব েকদও লে একা হয়, এমেকক আগ্রােী বযকক্ত েকদ 

তাি মনতা একিে মুেকেমও হয় তবুও এবং এনক্ষনে েকদ লে মািা োয় তাহনে 

লে শহীদ হনব৷ েুতিাং লে বযকক্ত খকেিাি কবদযমাে থাকা বা তাি অেুমকত গ্রহণনক 

শতিানিাপ কনি থানক লে এ হাকদনেি কেনদিশোনকই অনকনিা কনি লদয়৷ পিন্তু 

েহীহ্ মুেকেম দ্বািা প্রমাকণত লে, হেিত আব্দুল্লাহ ইবনে আমি িাকদয়াল্লাহু আেহু 

এ হাকদে দ্বািা মুেকেনমি িেয কেি িাে মাে ও ইজ্জত-েম্মানেি প্রকতিক্ষায় 

েডাই কিা িানয়ে হওয়াি বযাপানি দকেে প্রদাে কনিনছে৷ এমেকক আগ্রােী 

বযকক্ত েকদ েয়ং খকেিাও হয় তবওু৷ বাদশাহ েখে তাাঁি (আব্দুল্লাহ ইবনে আমি 

িাকদয়াল্লাহু আেহু এি) িকম কেনয় লেনত মেস্থ কনি তখে কতকে এই হাকদে দ্বািা 

দকেে লপশ কনি বাদশাহি োনথ েডাই কিাি িনেয প্রস্তুকত গ্রহণ কনিে৷ 

েুতিাং এ িাতীয় েডাইনয় লেনহত ুখকেিাি অেুমকত গ্রহণ এবং ঝান্ডা কবদযমাে 

থাকা শতি েয়, তাহনে কানিি শত্রু লথনক কেনিি িাে, মাে, ইজ্জত-েম্মাে, 

ভূকম ও দ্বীে প্রকতিক্ষায় কক কনি তা শতি হনত পানি? বিং কেঃেনেনহ লেনক্ষনে 

এ হুকুম আনিা ভােভানব প্রনোিয হনব৷ (অথিাৎ তখে েনেহাতীতভানব অেুমকত 

গ্রহণ এবং ঝান্ডা কবদযমাে থাকা শতি থাকনব ো)৷ 

৮) েহীহ হাকদনেি ককতানব  তানয়িানয় মােেুিাহ্ েম্পককিত হাকদে তথা 
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 ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم

অথিাৎঃ আমাি উম্মনতি একক  দে েবিদাই হনেি ওপি প্রাধােয কবস্তাি কনি 

থাকনব, োিা তানদি পকিতযাে কিনব ও কবনিাকধতা কিনব তািা তানদি লকােই 

ক্ষকত কিনত পািনব ো৷ অপি বণিোয় এনেনছ, 

 يقاتلون على احلق 

অথিাৎঃ হনেি ওপি লথনক েডাই কনি োনব৷ 

এদ্বািা উনেশয হে মুিাকহদীনে লকিাম৷ 

“ইমাম আহমাদ কবে হাবে িাকহমাহুল্লাহ এি কেক  এই তানয়িানয় মােেুিাহ্ 

েম্পনকি কিজ্ঞাো কিা হনে কতকে বনেে, এিা হনে ঐ েমস্ত লোক োিা 

লিামােনদি কবরুনে েুে কনি৷ োিাই মুশকিকনদি কবরুনে েডাই কনি তািাই 

হনেি ওপি িনয়ছ৷” (মাোইনে ইবনে হােী: ২/১৯২) 

এ া েবাই িানে লে, একক  দে িাকতি ককতপয় লোকই হনব পুনিা িাকত হনব 

ো। আি তানদি কিহাদ ও কবিয়ও লেনক্ষনে িাকত ও খকেিা  বযকততই হনয় 

থাকনব৷ লকেো খকেিা েকদ তানদি োনথ থাকনতাই তাহনে লতা খকেিাি অেুোমী 

হনয় পুনিা িাকতই তানদি োনথ থাকত৷ আি লেনক্ষনে লতা িাকতি তুেোয় এই 

দেক ি আোদা লকাে ববকশষ্টয িইে ো৷ েুতিাং উপনিাক্ত হাকদেক  ইকঙ্গতাকানি এ 

কথািই িাোে কদনে লে, মুেেমােনদি একক  দে এককভানব মুশকিকনদি 

কবরুনে কিহাদ কিনত পািনব, েকদওবা পুনিা িাকতই তানদিনক পকিতযাে কনি 

এবং খকেিাও তানদিনক োহােয ো কনি৷ আি েকদ কিহাদ শুে হওয়াি িেয 

খকেিা কবদযমাে থাকা বা তাি অেুমকত গ্রহণ শতিই হত তাহনে হাকদনে বকণিত লেই 

দেক ি িেয কিহাদ কিাও শুে হতো এবং আল্লাহ তাআোও েমগ্র িাকতনক 

লছনড তানদিনক এই মহাে লেষ্ঠনত্ব ভূকষত কিনতে ো৷ 
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৯) কমিকভকিক ইিমা’ উকক্তমূেক ইিমা’নক আনিা লবশী লিািদাি কনিনছ৷ 

লকেো এ েুনে লেখানেই শত্রুিা মুেেমােনদি ওপি আক্রমণ কনিনছ খকেিাি 

অকবদযমােতা েনত্বও তখেই মুেেমােিা তানদি লমাকানবো কনি তানদি 

প্রকতিক্ষা কনিনছে৷ লেমেক  ঘন নছ পকিমা ঔপকেনবকশকনদি অধীনে ইেোমী 

কবনশ্বি পতনেি পি ও লখোিনত ওেমােীি ধ্বংনেি পি৷ তখে আেনিকিয়া 

কেকবয়া কমেি কেকিয়া ইিাক ও ভািতবষিেহ অেযােয মুেকেম িািগুনোি ওোমানয় 

লকিাম ও মুিাকহদীেেণ তানদি ভূকম ও ইজ্জত-েম্মাে িক্ষায় প্রকতনিাধ েনড 

তুনেকছনেে৷ এমেকক তানদি কবরুনে োিা কিহাদ কনি তানদি কিহাদ ববধ হওয়াি 

বযাপানি ও তানদিনক োহােয কিা ওয়াকিব হওয়াি বযাপানিও ওোমানয় লকিাম 

তখে একমত লপাষণ কনিকছনেে৷ অথচ তখে মুেেমােনদি ো কছে লকাে বযাপক 

খকেিা, ো কছে লে অঞ্চেগুনোি িনেয লকাে কবনশষ আমীি, আি ো কছে তানদি 

কেক  লকাে ভািোমযপূণি শকক্ত; বিং তা কছে আবু বাকেি িাকদয়াল্লাহু আেহু ও 

তাি োথীনদি েযয় লকবেই একক  লোষ্ঠীনকন্দ্রীক েুে, ো তািা চাকেনয় কেনয়নছে 

েনদশ োধীে হওয়া ও পকিমা ঔপকেনবকশকনদি লবকিনয় োওয়াি আেপেিন্ত৷ 

েুতিাং োিা কিহাদ শুে হওয়াি িেয খকেিা বা ঝান্ডা কবদযমাে থাকানক 

শতিানিাপ কনি থানক, তািা কবনদশী ঔপকেনবকশকনদি কবরুনে লে েমস্ত ওোমানয় 

লকিাম ও লেতৃস্থােীয় মুেেমােেণ কিহাদ কনিনছে এবং োিী কশশু ও ভূকম িক্ষায় 

শত্রুনদি োনথ েডাই কনি েত কমকেয়ে কমকেয়ে মুেেমাে শহীদ হনয়নছে তানদি 

েকনেি কিহাদনক োকচ কনি কদনে৷ 

১০) কিহাদ একক  লবাধেময িিি ইবাদত৷ লেৌকক্তকতাি বাইনি লেি 

ইবাদতমূেক লকাে কবধাে ো৷ েুতিাং তা কবকধবে কিাি উনেশয হে, িেেণনক 

িক্ষা কিা, শত্রুনদিনক প্রকতহত কিা, তািা আমানদি প্রকত আক্রমণ কিাি পূনবিই 

তানদিনক ভীতেন্ত্রস্ত কিা বা আক্রমণ কিাি পি তানদিনক কবতাকডত কিা৷ েুতিাং 

তানদিনক প্রকতহত কিা েম্ভব এমে েকে পেকত বা উপায়ই অবেবে কিা ববধ, 

চাই তা লকাে শাকন্তপূণি েুে লহাক বা েশস্ত্র েুে, এবং চাই তা প্রকাশয েুে লহাক 

বা স্নায়ু েুে এবং চাই লে েুেক  একক  কতৃিপক্ষ ও ঝান্ডাি অধীনে লহাক বা তা 
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ছাডা লহাক৷ লকেো শাইখুে ইেোম ইবনে তাইকময়যাহ িাকহমাহুল্লাহ এি বক্তবয 

অেুোয়ী এ বযাপানি িুকাহানয় লকিানমি ককতানব লকাে শতিানিাপ কিা হয়কে৷ 

কবনশষতঃ প্রকতিক্ষামূেক কিহানদি লক্ষনে৷ বিং োমথিযবাে প্রকতক  লছা -বড 

ধেী-েিীব পুরুষ-মকহোি ওপি দাকয়ত্ব হে, তাি োধযমনতা প্রকতনিাধ কিা, 

এমেকক পাথি কদনয় হনেও৷ লেমেক  িুকাহানয় লকিাম বণিো কনিনছে৷ 

লেমে হাকশয়ানয় বাইিুিী আশ্ শাকিয়ী’ ককতানব প্রকতিক্ষামূেক কিহাদ েম্পনকি 

বো হনয়নছ লে, 

“েকদ কানিিিা মুেেমােনদি লকাে শহনি অেুপ্রনবশ কনি বা শহনিি কাছাকাকছ 

লকাথাও অবস্হাে কনি তাহনে তখে তানদি ওপি কিহাদ িিনি আইে হনয় 

োয়৷ লেনক্ষনে লে শহিবােীনদি িনেয এমেকক তানদি মকহো কশশু দাে ও 

ঋণগ্রস্তনদি িনেযও িরুিী হনয় পনড তানদি েম্ভবপি হাকতয়াি দ্বািা কানিিনদি 

প্রকতহত কিা, এমেকক পাথি দ্বািা হনেও, েকদওবা তানদি োমী অকভভাবক মকেব 

ও ঋণদাতােণ তানদিনক অেুমকত ো লদয়৷” (২/৪৯১) 

লতমকেভানব কিহানদি িনেয েুনেি প্রকশক্ষণ বা পেিাপ্ত েক্ষমতা বা কবিনয়ি 

েম্ভাবো থাকাও শতি ো৷ 

লেমে খকতব আশ্ কশিকবেী আশ্ শাকিয়ী‘ িাকহমাহুল্লাহ বনেে, 

“কানিিনদি কদ্বতীয় অবস্থা হে এই লে, তািা আমানদি লকাে শহনি প্রনবশ কনি 

লিেনব৷ লেনক্ষনে শহিবােীি ওপি আবশযক হে, তানদিনক েথাোধয প্রকতহত 

কিা এবং কিহাদ তখে িিনি আইে হনয় োয়, চাই েুনেি িনেয তানদি প্রকশক্ষণ 

গ্রহণ কিা েম্ভাবপি লহাক বা ো লহাক৷ আি োিা কানিিনদি অেুপ্রনবশকৃত শহি 

লথনক েিিেীমাি মনধয অবস্থাে কিনব শহিবােীি মানঝ েডাইনয়ি েক্ষমতা 

থানকা েনত্বও তানদি কবধােও হনব শহিবােীি কবধানেি েযয়৷ লকেো কাছাকাকছ 

থাকাি কািনণ তািা লেে তানদি োনথ একই শহনি বেবাে কিনছ৷ তাই উকল্লকখত 

েকনেিই ওপি  এমেকক তানদি েিীব কশশু ঋণগ্রস্ত ও দােনদি ওপিও অেুমকত 
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গ্রহণ ছাডাই কিহাদ কিা ওয়াকিব হনয় োনব৷ আি োিা েিিেীমাি বাইনি থানক 

তানদি িনেয আবশযক হে, প্রনয়ািনেি েময় োমথিয অেুোয়ী তানদিনক িক্ষাি 

িেয তানদি কেক  েমে কিা৷ েুতিাং কেক বতিীনদি িনেয তা িিনি আইে হনয় 

লেে এবং দূিবতিীনদি িনেয হনয় লেে িিনি লকিায়া৷” (আে ইকো’: 

২/৫১০) 

শাইখুে ইেোম ইবনে তাইকময়যাহ িাকহমাহুল্লাহ বনেে, 

“প্রকতিক্ষামূেক কিহানদি রূপ এমে লে, লেে লকাে স্হানে শত্রুিা এই পকিমাণ 

লবশী থাকনব লে, তানদি োনথ েডাই কিাি মত োমথিয মুেেমােনদি লেই, ককন্তু 

তািা এই আশঙ্কানবাধ কিনব লে, তািা শত্রুনদি োনথ েডাই কিা লথনক কবিত 

লথনক চনে লেনে তানদি কপছনে িনয় োওয়া মুেেমােনদিনক শত্রুিা কাবু কনি 

লিেনব৷ লেনক্ষনে আমানদি ওোমানয় লকিাম লঘাষো কনিনছে লে, তখে তানদি 

উকচত তািা কেনিনদি ও োনদি কেনয় তািা আশঙ্কানবাধ কিনছ েকনেি িীবে 

বাকি লিনখ শত্রুনদি আত্নেমপিে কিাি আে পেিন্ত েনড োনব৷ 

এি উদাহিণ হনে, শত্রুিা লকাে মুেকেম শহনি আক্রমণ কিা এবং মুেেমােনদি 

লোোিা তানদি অনধিনকিও লচনয় কম থাকা এবং তখে অবস্থা এমে হওয়া লে, 

েকদ তািা েডাই কিা লথনক কবিত থানক তাহনে শত্রুিা পকবে ভূকমনক িবিদখে 

কনি কেনব তাহনে এই েুিত ও এি অেুরুপ েুিতগুনোনত েুেক  হনব 

প্রকতিক্ষামূেক আক্রমণাত্মক েয়, লেনক্ষনে কবিত থাকা লকাে ক্রনমই িানয়ে 

লেই৷” (আে িাতাওয়াে কমেকিয়যাহ:  ৪/৫০৯) 

এ েবগুনো কবষনয়ই উম্মনতি ওোমানয় লকিাম ও ইমামেণ একমত লপাষণ 

কনিনছে৷ তাই প্রকতিক্ষামূেক কিহানদ মুেেমােনদি শকক্তি প্রকত এবং তানদি 

েক্ষমতাি প্রকত এবং তানদি কবিনয়ি েম্ভাবো লবশী থাকা ো থাকাি প্রকতও 

লকােরূপ ভ্রুনক্ষপ কিা োনব ো৷ বিং মুেকেম ভূকমি প্রকতিক্ষায় কেনিনদি মৃতুয 

কেকিত িাো থাকা েনত্বও শিীনি িনক্তি লশষ কবেু অবকশষ্ট থাকা পেিন্ত আমিণ 

েনড লেনত হনব৷ 
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লেমে ইমাম শাকিয়ী িাকহমাহুল্লাহ বনেে, 

“আকম পুরুষনদি িনেয লকাে দনেি ওপি বমিকবহীেভানব আক্রমণ কিনত বা লে 

মািা োনব এই আশঙ্কা থাকা েনত্বও লকাথাও আককিকভানব হামো কিনত 

কষ্টোধয মনে ককি ো৷” (আে উম: ৪/১৭৮) 

এ া হনে আক্রমণাত্মক কিহানদি লক্ষনে, েুতিাং প্রকতিক্ষামূেক কিহানদি লক্ষনে 

তা আনি ভােভানব প্রনয়াে হওয়াি দাকব িানখ৷ এবং প্রকতিক্ষামূেক কিহাদ শুে 

হওয়াি িেয শতি েয় লে, তা আল্লাহি দ্বীেনক বুেে কিাি িনেয েম্পাদে কিনত 

হনব৷ তনব হযাাঁ, কিহানদি েনবিািম ও েনবিাৎকৃষ্ট প্রকাি ও াই ো এ হাকদনে উনল্লখ 

কিা হনয়নছ, 

 من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبيل اهلل 

অথিাৎ: লে বযকক্ত এিনেয েডাই কনি লেে আল্লাহি দ্বীে বুেে হনয় োয়, লে 

আল্লাহি িাস্তায় িনয়নছ৷ 

হাকদেক  আক্রমণাত্মক কিহানদি কবষয়ক  স্পষ্ট কনি, এবং হাকদনেি মমিাথি 

প্রকতিক্ষামূেক কিহানদি কবনিাধী েয় বিং োিা ইজ্জত-েম্মাে েম্পদ ও প্রাণ 

িক্ষায় মািা োনব তািাও শহীদ৷ েুতিাং প্রকতিক্ষামূেক কিহাদনক কবকধবে কিা 

হনয়নছ একাকী বা দেবেভানব ভূকম, ইজ্জত-আবরু ও িাে-মাে প্রকতিক্ষাি 

িেয৷ তাও আবাি কবকভন্ন লেণীি মুেেমােনদি েহায়তায় বা অমুেকেম লেমেঃ 

কিকম্মনদিনক োনথ কনি কেনয় তানদি েকনেি আবােভূকম িক্ষাি োনথি৷ 

লতমকেভানব কানিি শত্রুনদি লথনক মুেেমােনদি িােমাে ভূকম ও ইজ্জত-েম্মাে 

িক্ষায় অমুেকেম িেেণ ও অেযােয িািেমূহ লথনকও োহােয গ্রহণ কিা োনব৷ 

িােুে োল্লাআল্লাহু আোইকহ ওয়া োল্লাম ও মদীোি ইয়াহুদীনদি োনথ চুকক্তবে  

হনয়কছনেে শত্রুনদি মদীো আক্রমণ কানে মদীো প্রকতিক্ষাি িনেয৷ লেমকেভানব 

ইিাক কেকিয়ায় োহাবানয় লকিামও োহােয গ্রহণ কনিকছনেে আিব খৃষ্টােনদি কাছ 
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লথনক তানদি শত্রুনদি কবরুনে েডাই কিাি িেয৷ শাইখুে ইেোম ইবনে 

তাইকময়যাহ িাকহমাহুল্লাহ তাি োনথ লবি হওয়া কেকিয়ােনদি কেনয় কেকিয়ায় 

তাতািীনদি কবরুনে েুে কনিকছনেে, তানদি মানঝ তখেও কবকভন্ন প্রকাি 

লবদআতী থাকা েনত্বও এবং কিকম্মনদি ইয়াহুদী খৃষ্টাে বকেনদিনক তাতািীনদি 

হাত লথনক মুকক্ত দাে কনিনছে তানদি োনথ আোপ আনোচো কিাি পি তািা 

েখে মুেেমােনদি োনথ কিকম্মনদিনকও মুকক্ত কিা বযকতত শুধুমাে মুেেমােনদি 

মুকক্ত কদনত িাকি ো হয়৷ 

লমা কথা প্রকতিক্ষামূেক কিহাদ শুে হওয়াি িেয লকাে ককছুই শতি েয়৷ খকেিা 

কবদযমাে থাকাও শতি েয়, ঝান্ডা কবদযমাে থাকাও শতি েয়, আল্লাহি দ্বীে বুেে 

কিাি ইো কিাও শতি েয়, লকাে আনেনমি িনতায়াও শতি েয়, কাতাি এক 

হওয়াও শতি েয়, শকক্ত থাকাও শতি েয়, কবিনয়ি েম্ভাবো থাকাও শতি েয়৷ তনব 

তা মুিাকহদীেনদি িেয এক কাতানি এক আমীনিি অধীনে লথনক কিহাদ কিা 

ওয়াকিব হওয়াি কবনিাধী েয়; ককন্তু েকদ তা অেম্ভব হয় তাহনে কিহাদনক 

পকিতযাে কনি বন্ধ কনি িাখা হনব ো৷ 

 واهلل تعاىل أعلم وأحكم 

— 

লেখক পকিকচকত – 

শাইখ ড. হাককম আে মুতাইকি হাকিিাহুল্লাহ ৭/১১/১৯৬৪ োনে কুনয়নত িন্ম 

গ্রহণ কনিে। কতকে িাকময়াতুে কুনয়নতি “শকিয়াহ ও ইেোকমক স্টাকডি” লথনক 

১৯৮৯ োনে মাস্টােি কনিে। ১৯৯৫ োনে মক্কা মুকািিমাি উমু্মে কুিা 

কবশ্বকবদযােয় লথনক “আে-ইখকতোি আোি-িাকব ওয়া আেরুহু আোি-

কিওয়াইয়াত ওয়ািরুয়াত” এি উপি “শকিয়াহ ও উেুেুদ-দ্বীে” অেুষদ লথনক 

মাস্টােি কনিে। ২০০০ োনে েুক্তিানিযি বািকমংহাম কবশ্বকবদযােয় এি 

“ইেোকমক স্টাকডি” লথনক (ডক্টি অি কিনোেকি) কপএইচকড কনিে। 
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ডক্টনিন ি কবষয়বস্তু কছে- “তাহককক ককতাব ইহকামুি িাকিয়াহ ইো আহকাকমশ 

শকিয়াহ কেেোিমাকি আে হােবাকে মাআ কদিাোকত শুবুহাকতে মুস্তািকশককে 

হাওোে েুন্নাহ আে োবাকবয়যাহ ও মুোকাশাকতহা”। 

কতকে ২০০৬ োনে মিনক্কাি লিি এি িাকময়াতুে কািকভে লথনক “কিকাহ” 

অেুষদ লথনক কপএইচকড কনিে। কবষয় কছে- তাহককক ককতাব মুখতাোরুে 

কেহায়াহ ওয়াত-তামাম কেমুহাম্মাদ ইবেু হারুে আেককোকে”। 

কতকে কুনয়ত কবশ্বকবদযােনয়ি শকিয়াহ অেুষনদ হাকদে ও তািেীনিি উস্তাদ কছনেে। 

এছাডাও কবকভন্ন কবশ্বকবদযােয় ও প্রকতষ্ঠানেি প্রধাে ও েহকািী প্রধানেি দাকয়ত্ব 

পােে েহ োোমুখী কমিকাণ্ড আঞ্জাম কদনয়নছে। তাাঁি উস্তাদনদি মনধয িনয়নছে- 

শাইখ মুহাম্মাদ কবে েুোইমাে কবে আব্দুল্লাহ আে-িািিাহ,  শাইখ মুহাম্মাদ কবে 

েুোইমাে কবে আব্দুল্লাহ আে-আশকাি, শাইখ আকিে আে-োশকম, শাইখ 

আব্দুি িহমাে কবে আব্দুে খানেক, শাইখ ইবিাহীম কবে েুোইমাে কবে আব্দুল্লাহ 

আে-িািিাহ, শাইখ ইউেুি মুহাম্মাদ োনদক, শাইখ আব্দুে আকিি কবে বাি, 

শাইখ আব্দুে োিাি িাতহুল্লাহ প্রমুখ। 

কতকে প্রথনম কুনয়নতি হািাকাহ আে-োোকিয়যাহ এবং লিোনিে লেনক্র াকি ও 

পিবতিী েময় কহিবুে উম্মাহ – এি লিোনিে লেনক্র াকিি দাকয়ত্ব পােে 

কনিনছে। 

তাাঁি কেকখত ককতানবি েংখযা ৩৪, এছাডাও কতকে অেংখযা প্রবন্ধ ও েনবষোমূেক 

িচো কেনখনছে। 


